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Comença el nou 
sistema de recollida de 
residus porta a porta 

Prop d’un centenar de 
persones troben feina el 2021 
per mitjà de l’Agència de 
Desenvolupament Local

Cardona inaugura 
una nova zona 
d’autocaravanes 
a la Coromina 



Polígon industrial La Cort

Cardona inicia el Porta a porta i 
aconsegueix en menys d’un mes 
passar del 37% al 83% de reciclatge
Medi ambient

El nou model de 
recollida i gestió de 
residus suposa la 
retirada dels con-
tenidors de carrer 
i la recollida de les 
escombraries a la 
porta de cada do-
micili i establiment 
comercial

Cardona es converteix, amb el 
nou model de recollida de residus 
Porta a porta, en un dels ja més 
de 300 municipis de Catalunya que 
utilitzen aquest sistema. Gràcies 
a la implantació d’aquest model 
s’espera assolir un percentatge 
de reciclatge del voltant del 80%, 
lluny del 40% que se’n recicla amb 
l’anterior sistema de contenidors 
de carrer.

El canvi de model suposa una mi-
llora directa en l’eficiència del ser-
vei de recollida i gestió de residus 
i, a més, tindrà un impacte positiu 
directe cap al medi ambient.

El sistema de recollida de resi-
dus amb contenidors al carrer no 
aconsegueix superar el 40% de 
reciclatge a Cardona. És per això 
que cal augmentar aquests resul-
tats, tant per motius ecològics com 
econòmics i per donar compliment 
a la normativa catalana i europea.

El 89% dels residus que generem a 
casa es poden reciclar si es sepa-
ren correctament i el Porta a porta 
és el sistema que ha demostrat 
assolir els millors resultats.
Els veïns i veïnes del municipi 
deixen els residus en uns cubells 
que proporciona gratuïtament 
l’Ajuntament davant la porta de 
casa en funció d’un calendari i uns 
horaris establerts. Així, durant uns 
dies establerts, es recollirà una o 
diverses fraccions. Els diferents 
establiments comercials i equipa-
ments municipals també s’acullen a 
aquest nou sistema, i tenen el seu 
propi calendari específic, amb més 
freqüència i segons necessitats. 
En el cas del servei de recollida 
domèstica, es prestarà en horari 
nocturn 4 dies a la setmana (a par-
tir de les 22:30 hores), mentre que 
per als comerços la recollida serà 
de 6 dies setmanals (en el mateix 
horari).

Àrea d’emergència
L’àrea d’emergència està habilitada 
amb tots els contenidors de totes 
les fraccions perquè es puguin 
dur els residus en casos puntuals 
i excepcionals quan no es pugui 
complir amb l’horari establert 
de la recollida Porta a porta amb 
prèvia autorització de l’Ajuntament 
i trucant al 662 17 22 91 o enviant un 
correu a cardonaneta@cardona.
cat. Aquest punt estarà ubicat al 
carrer dels Forns, s/n. al polígon 
industrial La Cort.

Oficina d’Atenció Ciutadana
L’Ajuntament també posa a dispo-
sició de la ciutadania una Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, un servei 
d’atenció permanent del Porta a 
porta que compta amb una infor-
madora ambiental per a qualsevol 
dubte o incidència que pugui sor-
gir. L’horari és: Dilluns i dimecres 
de 9:30 a 13:00, divendres de 16:00 
a 19:30 i el primer dissabte de cada 
mes de 10:00 a 14:00. Durant el mes 
de maig, l’horari serà ampliat.
Podeu comunicar incidències, re-
soldre dubtes o demanar informa-
ció a través dels següents canals:
www.cardona.cat
cardonaneta@cardona.cat
Ajuntament de Cardona (plaça de 
la Fira, 1 – Planta Baixa)
Telèfon 662 17 22 91 (també servei 
de WhatsApp).
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L’Ajuntament de  Cardona inicia un procés de 
participació ciutadana per a l’elaboració dels 
comptes municipals de l’any vinent

El govern municipal 
destinarà 35.000 
euros al pressupost 
del 2023 per tal que 
la ciutadania pugui 
incloure propostes 
per millorar Cardo-
na

En els propers mesos l’Ajuntament 
de Cardona iniciarà un procés 
obert a tota la ciutadania per tal 
d’involucrar els cardonins i car-
donines en l’elaboració d’una part 
dels comptes municipals, donant la 
possibilitat de presentar propos-
tes i accions de millora de la vila i 
que passaran per un filtratge tècnic 
per estudiar-ne la viabilitat tècnica 
i econòmica per acabar-les sot-
metent a votació ciutadana.

Després de l’aprovació del regla-
ment de participació ciutadana de 
Cardona, l’any 2018, com a punt 
de partida dels òrgans i espais de 
participació de la vila, el consistori 
vol aprofundir en la consolidació 
dels processos de participació i 
iniciar el procés de pressupostos 
participatius amb els objectius 
d’implicar els cardonins i cardo-
nines en els afers públics i facilitar 
l’apoderament del teixit associatiu 
i tota la ciutadania en la prioritza-
ció d’una part de les inversions al 
municipi. 

El pressupost municipal vigent 
contempla les despeses d’or-
ganització, coordinació i difusió 
d’aquest procés participatiu i pre-
veurà, de cara a l’any vinent, una 
aplicació pressupostària de 35.000 
euros 

Primera experiència

El govern municipal inicia aquest 
procés de participació ciutadana 
sent conscient que és la primera 
experiència d’elaboració d’uns 
pressupostos municipals partici-
patius i, per tant, es preveu im-
plantar un sistema de seguiment 
i avaluació continuada per tal de 
millorar el procés en properes 
edicions. 

En el proper ple municipal es 
portarà a votació el reglament 
que regularà aquest procés de 
participació ciutadana i és a partir 
d’aquell moment quan se’n dona-
ran a conèixer tots els detalls, ter-
minis i normativa de participació.

Participació

El nou model de recollida de resi-
dus es va implantar a la vila el pas-
sat 4 de maig amb èxit gràcies a la 
col·laboració de tots els cardonins 
i cardonines. En el seu primer dia, 
una comitiva del consistori acom-
panyats del director de l’Agència 
de Residus de Catalunya, Isaac 
Peraire, van fer el seguiment de 
la primera nit de recollida porta a 
porta.
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Cardona recupera 
el Sant Jordi amb 
parades al carrer i 
un taller de balls 
tradicionals

La diada de Sant Jordi a Cardona, 
el passat 23 d’abril, va comptar 
amb diverses activitats relaciona-
des amb la literatura i els llibres 
a la vila. Durant la jornada hi va 
haver parades de llibres i roses a 
tot el centre històric així com un 
taller de balls i danses tradicionals 
i una ballada, a càrrec de l’Escola 
Municipal de Música Musicant i 
l’Agrupació Escoltes Hug Folc. I és 
que després de dos anys de pan-
dèmia estricta, Cardona va tornar a 
recuperar l’esperit d’una diada tan 
rellevant.

L’Ajuntament aconsegueix el Segell 
Info Participa de qualitat i trans-
parència a la informació local

El Segell Infoparticipa és un reco-
neixement a la transparència de la 
comunicació pública, lliurat anual-
ment per la Facultat de Ciències de 
la Comunicació de la UAB, en què 
s’avaluen diversos paràmetres en 
l’àmbit de la comunicació i la trans-
parència de les administracions 
catalanes.

Transparència

El consistori manté consecutivament 
la bona nota en transparència i 
accessibilitat a la informació

Les Caramelles de Cardona, 
amb més de cent anys d’història, 
van sortir els dies 16, 17 i 18 d’abril 
pel centre històric de la vila, la 
Coromina i per pagès. 

Les colles de 
caramellaires 
tornen a sortir per 
celebrar la Pasqua 
després de dos 
anys sense 
celebrar-se

Cultura

Cultura

En aquesta novena edició del 
guardó, l’Ajuntament de Cardona 
ha aconseguit el 94,23% dels 
punts que s’analitzen, com ara si 
des de l’administració es comu-
nica a la ciutadania d’una manera 
clara, si la informació pública és 
accessible, transparent i si es 
faciliten dades obertes.
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L’espai ofereix un 
total de 37 places i 
consolida, així, la 
seva oferta 

La vila compta amb un nou espai 
destinat als visitants amb autoca-
ravanes, caravanes i campers 
amb l’obertura d’una nova àrea a 
la Coromina. Des del mes de se-
tembre del 2018 la vila ha ofert una 
àrea d’autocaravanes situada al 
costat del Camp Vida Activa (zona 
esportiva) per realitzar el buidatge 
d’aigües grises i càrrega d’aigua. 

El nombre de places d’aques-
ta zona és de 9. Des de princi-
pis d’abril s’obre una nova àrea 
d’autocaravanes més àmplia en un 
entorn natural fascinant, al costat 
de l’antiga llera del riu Cardener, 
amb el castell de Cardona presi-
dint el nucli de la Coromina, amb 
una totalitat de 37 places.

Aquest nou espai disposa de zona 
esportiva, espai de pícnic a la llera 
del riu Cardener amb zona de jocs 
i esbarjo i ben aviat es preveu que 
pugui facilitar punts de subminis-
trament elèctric i Wi-Fi.

En les dues àrees, s’hi instal·laran 
plafons explicatius de l’oferta 
turística, comercial i gastronòmica 
de la vila amb l’objectiu que els 
pernoctants visitin el centre his-
tòric de Cardona i la Coromina.
D’aquesta manera Cardona comp-
ta amb gairebé una cinquantena 
de places per a autocaravanes 
al municipi i es posiciona com un 
espai de referència per al turis-
me d’autocaravanes, caravanes i 
campers.

Cardona inaugura una nova 
zona d’autocaravanes 
a la Coromina

Compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua per recuperar 
l’antiga llera del riu de la Coromina

Medi ambient

La recuperació del 
meandre de la lle-
ra del riu o de la 
vall salina, entre els 
principals objectius

L’alcalde, Ferran Estruch, i la regi-
dora de la Coromina, Maria Camps, 
es van reunir el passat mes de 
febrer amb el director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes.
A la trobada van parlar, entre 
d’altres, de l’execució del pro-
jecte integral de la vall salina i 
la recuperació del meandre de 
la llera del riu, al seu pas per la 
Coromina. En aquest sentit, Estruch 
va demanar el compromís ferm 

de tots els agents implicats per 
actualitzar el projecte integral de la 
vall salina i fer totes les actuacions 
necessàries per recuperar la vall i 
l’espai de l’antiga llera del riu.

Estruch va remarcar: “La Coromina 
i Cardona mereixen el retorn de la 
vall salina i l’antiga llera del riu per 
a la gent, fer-ho practicable i so-
bretot dignificar aquest espai únic 
per als veïns i veïnes.”
Des de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), el seu director s’ha 
compromès a treballar per ac-
tualitzar el projecte que permetrà 
executar les actuacions que resten 
pendents i tenen un especial im-
pacte en la recuperació del riu i els 
entorns.

Turisme
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L’Ajuntament 
crea el Consell 
Municipal de la 
Gent Gran
Salut

L’òrgan de partici-
pació ciutadana, 
que està integrat 
per entitats de gent 
gran i organismes 
vinculats, pretén 
promoure la parti-
cipació de la gent 
gran de la vila en 
tots els àmbits

L’Ajuntament de Cardona compta 
amb el Consell Municipal de la 
Gent Gran, de la mà de les entitats 
de la gent gran, La Sal de Cardona, 
A viure que són dos dies i l’Asso-
ciació de Dones de Cardona,

així com dels organismes vincu-
lats, com el CAP Cardona, Serveis 
Socials, la Residència Sant Jaume 
o el Casal Cívic i representants de 
l’Ajuntament (alcalde, regidores de 
Participació Ciutadana i de Benes-
tar, portaveus de PSC i Junts i la 
tècnica de la gent gran).

El passat 25 d’abril es va consti-
tuir la primera sessió del consell 
i l’objectiu és que serveixi com 
a espai on traslladar les inquie-
tuds de la gent gran i de construir 
projectes locals entre societat civil 
i ajuntament, de manera transver-
sal i representativa, i per debatre i 
comunicar demandes i necessitats 
que afecten el municipi. 

L’òrgan participatiu s’afegeix als ja 
existents: Consell Municipal dels 
Infants, Consell de la Formació 
Professional, Consell de la page-
sia... i se sumarà properament al 
Consell Municipal de la Salut i al 
d’Esports, que consolida l’aposta 
del consistori per la participació 
ciutadana.

Les finalitats del Consell Municipal 
de la Gent Gran, que té una clara 
importància per al municipi davant 
l’elevat nombre de població activa 
de més de 65 anys, són promoure 
la participació ciutadana i consul-
tar els membres integrants sobre 
diverses qüestions que s’hi portin 
a debat. L’òrgan participatiu es re-
unirà, almenys, un cop cada quatre 
mesos. 

L’Ajuntament presenta el 
programa Cuidem-nos

El programa neix de 
la necessitat de millo-
rar el servei d’atenció 
domiciliària a Cardo-
na

A Cardona, les persones majors 
de 65 anys representen el 27% del 
total de la població, comparat amb 
altres municipis propers, i és una 
de les poblacions més envellides 
de la comarca. Aquest creixement 
de l’envelliment es deu a l’aug-
ment de l’esperança de vida que 
ha afavorit la manera d’envellir i 
ha canviat les necessitats de les 

persones. No obstant, la pandèmia 
viscuda està augmentant la soledat 
no desitjada d’aquelles que viuen 
soles a casa, acompanyada del 
costum de no sortir.

Les activitats que es duran a terme 
durant tot l’any van relacionades 
amb l’assessorament a professio-
nals i famílies, xerrades informati-
ves i formacions complementàries 
per a cuidador/es no professio-
nals.

El programa neix de la necessi-
tat de millorar el servei d’atenció 
domiciliària a Cardona. Prioritzant 
l’atenció centrada en la persona, 
respectant la decisió de continuar 
vivint a la mateixa llar, afavorint 
alhora un envelliment actiu de la 
població. Una de les tasques és 
donar valor i cobrir les necessitats 
de les professionals treballadores 
de la llar i feines de cures.

Subvencionat pel SOC, el programa 
està coordinat per l’ADLSOLCAR 
juntament amb Benestar Social i 
la nova figura de tècnica en llars i 
cures de l’Ajuntament de Cardona.

Salut
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Cardona enceta una nova 
campanya de dinamització 
comercial, cultural i turística

La campanya de 
promoció del centre 
històric s’allargarà 
tot l’any. Durant el 
mes de maig, la vila 
acollirà diverses ac-
tivitats vinculades a 
la cultura, el comerç 
o el turisme

L’Ajuntament, la Unió de Botiguers 
i Comerciants (UBIC), l’Associació 
d’Empresaris de Cardona (AEC) i la 
Fundació Cardona Històrica (FCH) 
van presentar al bell mig del centre 
històric, a la plaça del Mercat, una 
nova campanya de dinamització i 
promoció del patrimoni, el comerç 
i el turisme amb la qual es vol re-
cuperar la vitalitat al centre històric 
de la vila, amb accions d’atracció 
que convidin els cardonins i car-
donines i els visitants a gaudir del 
patrimoni, de la restauració i del 
comerç de proximitat i dinàmic.

Durant el mes de maig tindran lloc 
diverses activitats vinculades a sis 
grans eixos: el patrimoni, la cultura, 
el comerç, el turisme, la gastrono-
mia i els allotjaments.

En l’àmbit del comerç, liderat per 
la Unió de Botiguers i Comerciants, 
es recupera la iniciativa del Passa-
port Cardoní, una activitat dirigida 
al públic familiar en què s’estableix 
un vincle entre botiguers i infants, 
se celebra una nova edició de la 
fira La Teixidora a l’antiga fàbrica El 
Paperer (7 de maig), i el 21, 22, 28 i 

29 de maig, la UBIC protagonitzarà 
una obre de teatre a Els Catòlics. 
També s’han previst accions d’em-
belliment del centre històric amb 
banderetes, cistelles amb flors o 
lones promocionals de la campan-
ya.

Pel que fa al patrimoni, s’ofereix 
un pack de visita guiada al Parc 
Cultural de la Muntanya de Sal i al 
castell de Cardona, de dimarts a 
divendres, amb un descompte del 
25%, així com un concurs d’Ins-
tagram amb un sorteig d’una nit a 
l’Hotel Bremon, entre d’altres.

La vila acollirà, el cap de setmana 
del 21 i 22 de maig, la Fira Playmo-
bil amb activitats i mostres per a 
totes les edats o diverses activitats 
d’agents turístics com una ruta per 
la vall salina i guiatge per les rutes 
saludables o pàdel amb Cardona 
Events. 

En l’àmbit gastronòmic es farà un 
maridatge d’oli i formatges a finals 
de maig o una ruta de tapes. Els 
allotjaments també oferiran des-
comptes entre setmana.

Amb tot, l’Alcalde de Cardona, 
Ferran Estruch, ha destacat du-
rant la presentació que “es tracta 
d’una campanya conjunta entre 
els agents implicats per al desen-
volupament de la vila” amb la qual 
es vol “ressaltar el centre històric 
durant tot l’any perquè la ciutada-
nia visqui la seva essència.”

“És molt important que els cardo-
nins entenguin que el centre de la 
vila és un gran centre comercial a 
cel obert que cal potenciar i cui-
dar”, destacava el batlle. Estruch ha 
aprofitat l’ocasió per anunciar que 
des del consistori s’impulsarà entre 
aquest 2022 i 2023 un pla de xoc de 
més de 50.000 euros per embellir 
el centre històric amb diverses 
accions, consensuades amb les 
associacions de veïns i la UBIC, per 
tal de dignificar el centre històric, 
com ara el canvi d’enllumenat 
dels carrers i places.

L’alcalde Estruch ha remarcat un 
dels altres eixos importants per a 
la vila, l’habitatge, per anunciar que 
en els propers mesos començaran 
les obres de rehabilitació de nous 
habitatges del carrer Doctor Merli. 

En darrer lloc, l’alcalde ha remar-
cat que el proper 14 de maig la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament posaran en marxa una co-
missió per modificar el Pla Especial 
del Centre Històric, que considera 
que “ha quedat obsolet”, i actua-
litzar-lo per posar a disposició de 
la ciutadania les eines que han de 
permetre rehabilitar el nucli antic, 
sempre respectant el patrimoni i 
els edificis, en ser considerat Bé 
d’Interès Nacional.

El regidor de Comerç, Salvador 
Campos, ha agraït la suma d’es-
forços d’una campanya i projecte 
“que neix de baix cap a dalt” i que 
és per aquest motiu “que tothom se 
la pot sentir seva”.
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Prop d’un centenar de 
persones troben feina el 2021 
per mitjà de l’Agència de 
Desenvolupament Local

L’últim any augmen-
ten tant les perso-
nes ateses pel Servei 
Connectem, fins a 
348 del Solsonès i 
Cardona, com el vo-
lum d’empreses, fins 
a 121

El 2021, en el marc de la pandèmia 
i del que es considera una “recu-
peració moderada”, almenys 91 
persones en situació d’atur –les 
que s’han pogut localitzar en un 
seguiment realitzat enguany– van 
trobar feina a través del Servei 
Connectem de l’Agència de Des-
envolupament Local de Solsona i 
Cardona (Adlsolcar). Així mateix, 
van augmentar les xifres d’usua-
ris respecte de l’any anterior: 
fins a 348 persones del Solsonès 
i Cardona (54% de Solsona) i un 
total de 121 empreses i entitats. Són 
dades que es desprenen de l’última 
memòria anual d’aquest servei.
El 55% de les persones desocu-
pades ateses van trobar feina. El 
65% de les que es trobaven a l’atur 
de curta durada van treballar du-
rant el 2021, un percentatge d’in-
serció que disminueix fins al 36% 
entre els aturats de llarga durada. 

Quant als usuaris que van acudir 
al Servei Connectem per millorar 
el seu lloc de treball, el 34% van 
aconseguir canviar de feina.
La gran majoria de persones 
usuàries (81%) que buscaven 
orientació laboral, informació 
sobre el mercat laboral, inscriure’s 
a la borsa de treball o formar-se 
van ser altes del 2021. El perfil més 
estès és el d’una persona d’entre 
16 i 44 anys amb estudis primaris i 
sense contracte laboral des de fa 
menys d’un any.
 
D’altra banda, 121 empreses i 
serveis, majoritàriament del sector 
serveis (41%), però també de la 
indústria (18%) i l’hostaleria (13%), 
van fer ús del servei d’interme-
diació laboral amb un total de 259 
llocs de treball per gestionar. Dels 
220 llocs que van finalitzar el pro-
cés de selecció durant l’any passat, 
el 41% va cobrir-se amb persones 
de la borsa de treball.
Pel que fa a la qualitat dels llocs 
de treball gestionats, el 84% de 
vacants es van ocupar inicialment 
amb un contracte temporal, si bé el 
83% són estables o amb possibi-
litat de continuïtat, segons mani-
festen les empreses. Així mateix, en 
la meitat dels casos les empreses 
estan disposades a oferir un salari 
superior al del conveni.  

Un dels pilars del Servei Connec-
tem és la formació per millorar les 
competències professionals dels 
seus usuaris. Durant el 2021 es van 
realitzar tres cursos de logística i 
magatzem; manteniment polivalent 
i rehabilitació d’edificis i servei de 
sala, en els quals van participar 28 
persones en total, i dos tallers so-
bre emprenedoria i processos de 
selecció, amb 44 participants.
D’altra banda, el Servei Connectem 
també promou la contractació 
temporal de persones no ocu-
pades i sense accés a la prestació 
de l’atur per part dels ajuntaments 
de Solsona i Cardona mitjançant 
programes d’experienciació labo-
ral. L’any passat es van firmar 12 
contractes d’aquest tipus d’entre 
sis i nou mesos de durada. Va ser a 
través de plans d’ocupació sub-
vencionats pel Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya pensats per 
facilitar l’adquisició d’experiència 
professional i la millora de l’ocupa-
bilitat dels beneficiaris.

Desenvolupament local
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La Fundació SHE organitza una jornada de mesuraments 
massius per al projecte Healthy Communities

L’equip mèdic del projecte Heal-
thy Communities va dur a terme el 
passat 7 d’abril, coincidint amb el 
Dia Mundial de l’Activitat Física, uns 
mesuraments massius a la pobla-
ció cardonina que participa en el 
programa de salut.
Als participants en el projecte se’ls 
va prendre mesures de pes, estatu-
ra, perímetre de la cintura, pressió 
arterial, colesterol, triglicèrids, 
glucosa en sang i força muscular. 
També se’ls va fer un qüestiona-
ri d’hàbits d’alimentació, activitat 
física, consum de tabac i nivell 
d’estrès. 
Aquests mesuraments s’estan fent 
per primera vegada en el projecte 
i es repetiran en dos, cinc i deu 
anys.
D’altra banda, la Fundació SHE 
també va organitzar, el 7 de maig, 
una jornada consistent en una 

classe de ffitpilates dirigida per 
la creadora de contingut digital i 
influencer @ffitcoco al Camp de 
Vida Activa de Cardona.
D’altra banda, la Fundació SHE 
també va organitzar, el 7 de maig, 
una jornada consistent en una 
classe de ffitpilates dirigida per la 
creadora de contingut digital i in-
fluencer @ffitcoco al Camp de Vida 
Activa de Cardona.
L’objectiu, promoure els hàbits 
saludables i, a la vegada, donar 
a conèixer el projecte i convidar 
aquelles persones seleccionades a 
unir-s’hi.

Abans de la classe de ffitpilates, 
la influencer Claudia Constans va 
explicar la importància dels hàbits 
saludables i de l’activitat física en 
una xerrada dins la Sala Polivalent 
del Camp de Vida Activa. 

Programes de salut Healthy 
Communities
També, des del gener de 2022, 
s’han iniciat els programes d’inter-
venció comunitària per a la millora 
de la salut a Cardona, població 
intervenció de l’estudi. 
L’Ajuntament fa una crida a animar 
la participació de tots els cardo-
nins i cardonines que han estat 
cridats a participar en aquest pro-
jecte de salut comunitària.

Salut

El Castell de Cardona rebrà 1’5 milions 
d’euros del Departament de Cultura, 
en el marc dels fons Next Generation

Patrimoni

En una visita de la 
consellera de Cul-
tura a Cardona, ha 
anunciat una inversió 
per millorar la il·lu-
minació, l’eficiència 
energètica i els punts 
de camí coberts del 
castell

La consellera de Cultura, Natàlia 
Garriga, ha anunciat que el Castell 
de Cardona rebrà inversions per 
un valor total de 1.526.781 euros 
del Departament de Cultura, en 
el marc dels fons europeus Next 
Generation. 

Aquesta aportació, que es materia-
litzarà entre el 2022 i el 2026, s’in-
vertirà en la nova il·luminació del 
castell; en un projecte d’eficiència 
energètica amb una inversió de 

1.291.526 euros, i en la restaura-
ció i adequació de diversos punts 
del camí cobert del castell, en les 
quals s’invertiran 235.255 euros. 
“Amb l’alcalde Ferran Estruch com-
partim que aquest és un monument 
de gran importància, no només 
pels cardonins sinó per tot els 
país”, explica la consellera Natàlia 
Garriga.

El Departament de Cultura porta 
anys treballant per a la recupera-
ció del Castell de Cardona, com a 
monument de gran importància per 
al coneixement de la història del 
país. Entre els anys 2005 i el 2021 hi 
ha invertit 4.365.372 euros. Les mu-
ralles, la col·legiata, el claustre, la 
capella de Sant Ramon i la torre de 
la Minyona del Castell de Cardona 
són propietat de la Generalitat de 
Catalunya i la gestió del monument 
correspon a l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural.

L’alcalde remarca que  “des de 
fa més de quaranta anys que no 
es fa una inversió en la il·lumina-
ció del castell.” “El que anunciem 
avui, de la mà de la conselleria de 
Cultura de la Generalitat, és un pas 
endavant per la dignificació del 
monument, que passarà de poca 
il·luminació exterior a il·luminar tot 
el monument, una reivindicació 
històrica del poble de Cardona”, 
afegeix Estruch.

La inversió a Cardona es farà en 
el marc dels fons europeus Next 
Generation, instrument de recupe-
ració de la Unió Europea dotat amb 
750.000 milions d’euros, concebut 
per a impulsar la convergència, 
la resiliència i la transformació de 
l’economia després de la pandè-
mia. Aquest instrument ha de per-
metre a la UE assentar les bases 
per a una Europa més moderna i 
sostenible. 

AJUNTAMENT DE CARDONA
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Societat

Ajuntament i enti-
tats socials acorden
celebrar una jorna-
da de sensibilització  
i engegar un regis-
tre per a persones 
que vulguin acollir

L’Ajuntament de Cardona, en una 
trobada amb Serveis Socials i 
entitats socials del municipi -Càri-
tas, Creu Roja i Deixant Empremp-
ta- van acordar donar resposta 
de manera coordinada a la crisi 
humanitària d’Ucraïna seguint 
les indicacions de les federacions 
d’ONGs i del Fons Català de Coo-
peració.

Entre les principals accions, es 
recomana canalitzar la solidaritat 
amb el poble ucraïnès amb apor-
tacions econòmiques a entitats 
que treballen sobre el terreny i, per 
tant, es descarta temporalment la 
recollida de material i productes 
de primera necessitat. 

En cas que hi hagués alguna famí-
lia que arribés a Cardona, es faria 
una crida en funció de les seves 
necessitats.

Xarxa de gestió d’acollida
Davant la necessitat d’acollida, 
l’Ajuntament ha posat en marxa un 
registre de cardonins i cardonines 
que estiguin disposats i puguin 
acollir persones que fugen de la 
guerra, i que tenen la necessitat 
d’un habitatge, a través de dos 
formularis disponibles al web 
de l’ajuntament. Per altra banda, 
l’ajuntament ha posat a disposició 
alguns dels allotjaments col·lectius 
protegits.

El primer, per cedir  un habitatge 
complet i, el segon, per cedir un 
espai en el mateix habitatge on re-
sideix habitualment la unitat fami-
liar. Els formularis també es podran 
recollir i entregar presencialment a 
Serveis Socials en horari d’atenció 
al públic, de 8:30 a 13:30 hores (de 
dilluns a divendres).

Creu Roja és l’organisme que està 
gestionant l’acollida de persones 
ucraïneses a Catalunya, que ara 
per ara s’han acollit ja milers arreu 
del país. En el cas dels menors no 
acompanyats, qui gestiona l’aco-
llida és la DGAIA (Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència).

És molt important seguir només 
les indicacions de les entitats i 
organismes que treballen sobre el 
terreny a través dels seus canals 
oficials, davant la detecció d’alguns 
intents d’estafa.

Fins a dia d’avui, ja s’han acollit a 
dues famílies provinents d’Ucraïna, 
que ja estan instal·lades a Cardona.

Ja el passat 8 d’abril, al Centre 
Cardona Medieval, es va celebrar 
una activitat de reflexió sobre el 
context històric del conflicte a 
Ucraïna amb Abel Riu, i que va tenir 
una bona acollida de més d’una 
trentena de persones. L’objectiu és 
anar celebrant diverses activitats 
i xerrades de sensibilització a la 
població.

Cardona crea una xarxa d’acollida i solidaritat 
davant la crisi humanitària d’Ucraïna
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Iniciem el 
darrer any 
de legislatura 
amb les pre-
ses d’intentar 
finalitzar o 
complir ob-

jectius, que el govern municipal 
d’ERC es va marcar i que no 
s’han portat a terme. La nova 
recollida de residus, la cons-
titució de consells de partici-
pació ciutadana, l’enfortiment 
del model turístic de Cardona... 
Objectius i accions que segu-
rament veurem amb més assi-
duïtat a la segona meitat d’any 
o fins i tot a principis de 2023. 
El que ha de ser el principal 
canvi per a la vila d’aquí a finals 
de mandat, la recollida porta a 
porta, s’inicia amb molts dubtes 
en la població. Des del Grup 
Socialista, veiem la necessitat 
d’incentivar el reciclatge amb 
un nou model de gestió de re-
sidus, això si, amb incentius per 
a la població i amb un servei 
complet i de qualitat. Veurem si 
les preses ens porten a l’ob-
jectiu principal del canvi de 
model, que és augmentar el % 
de reciclatge a la vila. 
Durant aquests darrers me-
sos hem pogut veure com el 
consens i els projectes anome-
nats “de poble” se’ns presen-
taven amb escassa possibilitat 
d’aportar diferents visions. 
Ara sembla tornar la voluntat 
de consens, la qual és més 
necessària que mai per iniciar 
projectes que segurament 
arribin més enllà de l’any que 
queda de legislatura.  
Ens trobem en un moment 
crucial en el qual la totalitat 
dels grups representats al 
consistori hem de posar de la 
nostra part per fer realitat els 
canvis que necessita el muni-
cipi i especialment aquells que 
sorgiran a partir dels fons Next 
Generation. 

Joan Jané
Portaveu de Junts per Cardona

Un canvi
necessari
Joan Hernàndez
Portaveu d’Esquerra Republicana

Ferran Verdejo
Portaveu del PSC

Sense adonar-
nos-en, segura-
ment per inèrcia 
social, hem 
prioritzat els 
estudis supe-
riors o univer-

sitaris versus la formació profes-
sional. Hem farcit el país d’uni-
versitats amb notes de tall difícils 
d’aconseguir i hem menyspreat la 
capacitat de que els nostres joves 
es formessin en l’aprenentatge d’un 
ofici, en formació professional.  Els 
oficis son tant antics que sembla 
que s’hagin passat de moda i re-
sulta que avui són més necessaris 
que mai, ja que la demanda supera 
l’oferta en escreix.
Falten persones d’ofici, falta  re in-
ventar la figura de l’aprenent a peu 
d’empresa, sigui torner o  progra-
mador, ens falten persones forma-
des per accedir als  llocs de tre-
ball que malauradament es perden 
arreu del país per falta de relleu; i 
Cardona no és cap excepció.
Cardona ha de plantejar molt 
seriosament la possibilitat d’oferir 
educació reglada o formació pro-
fessional, grau mig o superior,  que 
podria estar vinculada al turisme, la 
restauració, als estudis relacionats 
amb la mineria, l’electromecànica, a 
estudis tècnics aplicats a l’enginye-
ria, a l’esport, el sector primari i/o 
al l’atenció a les persones, priorit-
zant cobrir  l’oferta de les nostres 
empreses, arrelar els nostres joves 
al territori i fer de Cardona un nou 
referent de formació professional 
a la Catalunya interior , creant un 
pool d’estudiants d’arreu i augmen-
tant la població flotant del nostre 
poble. Caldrà, en poc temps, donar 
un nou us a les aules, que estaven 
preparades per acollir un nombre 
d’estudiants nascuts a Cardona que 
actualment no tenim i la formació 
professional especialitzada podria 
ser una opció per aquests centres 
amb capacitat suficient.
Tenim una nova  eina: el consell 
de la formació professional, com 
tantes altres taules i consells, ara 
cal que en totes elles es marquin 
objectius ambiciosos  que són del 
tot necessaris per veure un futur 
esperançador pel nostre poble.

El temps 
passa

Sense
ofici

El passat 4 
de maig vam 
iniciar el nou 
sistema de 
recollida de 
residus porta 
a porta. Un 

sistema d’èxit implementat a 
gairebé 300 municipis catalans 
i que permet assolir els objec-
tius de sostenibilitat ambiental 
i eficiència econòmica que ens 
marquen des de diferents or-
ganismes nacionals  internacio-
nals, especialment els objectius 
fixats per la Unió Europea en el 
marc de l’Agenda 2030. Aquest 
canvi ha alterat la nostra rutina. 
Malgrat les dificultats inicials, 
n’estem segurs que tots els 
seus efectes seran positius, no  
només per l’augment dels índex 
de reciclatge, sinó perquè fa-
cilita la recollida de residus per 
tots els sectors de la població, 
genera consciència col·lectiva i 
permet recuperar espai públic 
pels veïns i veïnes dignificant 
els carrers i places, traient els 
contenidors i en molts casos 
guanyant espai per aparcament, 
al voltant d’una trentena. 
La implementació d’aquest 
model respon també a diversos 
compromisos electorals adqui-
rits per aquest grup municipal: 
fer una Cardona més verda i 
sostenible, augmentar els índexs 
de reciclatge  i garantir la sos-
tenibilitat econòmica del siste-
ma, evitant futurs augments de 
la taxa de residus.  
Avui, veïns i veïnes, podem sentir 
orgull de contribuir a fer un pla-
neta millor. I especialment: una 
Cardona més verda i sostenible, 
aliada de la lluita contra l’emer-
gència climàtica.
També volem agrair la feina de 
tots els tècnics i especialment 
de la regidora de Medi Am-
bient, l’Anna Sala, que ha liderat 
aquest canvi amb moltes hores 
de treball i dedicació.
Gràcies a tots i totes i seguim 
treballant per una Cardona 
millor!
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